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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΗΣ BIOLAND PROMITHIA 

Η παρούσα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρισμού σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, 

στο εξής ως ʽʽΣύμβαση’’, υπογράφεται σήμερα …………………… στην Λάρνακα, Κύπρο, 

μεταξύ της  

Bioland Promithia Ltd, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην 

Κυπριακή Δημοκρατία επί της οδού Ελευθερίας 3, Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρο, με αριθμό 

εγγραφής 384964, η οποία εκπροσωπείται για τους σκοπούς της παρούσης από τον 

Διευθυντή της ………., στο εξής αναφερόμενη ως Προμηθευτής 

Και 

....................................................., με εγγεγραμμένη διεύθυνση επί της οδού 

……………………………………………………….….., με αριθμό εγγραφής …………..…….. , η 

οποία εκπροσωπείται για τους σκοπούς της παρούσης από τον Διευθυντή της 

…………………………………..………......,  στο εξής αναφερόμενη ως Πελάτης, με βάση τον 

ορισμό των Κανόνων Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες, στο εξής αναφερόμενοι 

ως Κανόνες Προμήθειας 

Στο εξής αναφερόμενοι ξεχωριστά ως το Μέρος ή συλλογικά ως τα Μέρη 

ΟΠΟΥ η Bioland Promithia Ltd (Προμηθευτής) είναι εταιρεία που κατέχει Άδεια Προμήθειας 

Ηλεκτρισμού με αριθμό ΠΘ13-2019 (άδεια ΡΑΕΚ.), σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων 

Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες δυνάμει του Νόμου Περί Ρύθμισης Της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού 130(I)/2021 και έχει ενταχθεί στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανονισμών 

Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με αριθμό σύμβασης ένταξης 01/2020 

ΚΑΙ ΟΠΟΥ ο Προμηθευτής έχει προσφερθεί να παρέχει ηλεκτρισμό στις Eγκαταστάσεις του 

Πελάτη  στη βάση πιστοποιημένων μετρήσεων που καταγράφονται στο τέλος κάθε μήνα στον 

Μετρητή Απορρόφησης Ενέργειας  με στοιχεία : 

Αριθμός Μετρητή………… Διεύθυνση Υποστατικού ……………………….. 

ΚΑΙ ΟΠΟΥ ο Πελάτης με την υπογραφή της Σύμβασης , δηλώνει ότι έλαβε γνώση, κατανόησε 

πλήρως και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε 

Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες (Καταναλωτές και Αυτοκαταναλωτές) του 

Προμηθευτή οι  οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Bioland Promithia Ltd 

(www.biolandpromithia.com), όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, καθώς και τα 

Προσαρτήματα, όπως αυτά επισυνάπτονται στη Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής 
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1. Τα Μέρη συμφωνούν ότι οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ανταλλάσσονται μεταξύ τους θα 

αποστέλλονται στους προορισμούς που το κάθε Μέρος υποδεικνύει πιο κάτω: 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Προμηθευτή: info@biolandpromithia.com 

Τηλεομοιότυπο (fax) Προμηθευτή: 24 534775 

Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών Προμηθευτή: 80006006 

Στοιχεία Επικοινωνίας  Προσώπου Προμηθευτή : Κώστας Κοντόπουλος , 24505050 

Στοιχεία Επικοινωνίας Εναλλακτικού Προσώπου Προμηθευτή: Αντρέας Πέτρου, 24 

505050 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμών Πελάτη: …………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Πελάτη: …………………………………….. 

Τηλεομοιότυπο (fax) Πελάτη:…………………………… 

Στοιχεία Επικοινωνίας  Προσώπου Πελάτη:……………………. 

Στοιχεία Επικοινωνίας Εναλλακτικού Προσώπου Πελάτη: ……………………………. 

 

2. Οι όροι της Σύμβασης θα διέπονται από τις Πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (130(I)/2021), τους Γενικούς Όρους Σύμβασης 

Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες (Καταναλωτές 

και Αυτοκαταναλωτές), όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν, καθώς επίσης 

και άλλων σχετικών τροποποιητικών Νόμων και Κανονισμών που εκδίδονται από 

καιρού εις καιρόν, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Νόμους και τους ισχύοντες 

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταβατικής 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

3. Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει ηλεκτρισμό στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη  

έναντι της διατίμησης που αναλύεται στο αντίστοιχο Προσάρτημα ‘Α’. 

4. Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη ηλεκτρική ενέργεια, με βάση τα 

Συμφωνημένα Επίπεδα Μηνιαίας Απορρόφησης Ενέργειας,  που αναλύονται στο 

αντίστοιχο Προσάρτημα ‘Β’. 

5. O Πελάτης , σύμφωνα με τους όρους Πληρωμής των Γενικών Όρων, θα πρέπει να 

καταβάλλει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει ο Προμηθευτής, το ποσό 

που αντιστοιχεί στον μηνιαίο Λογαριασμό Κατανάλωσης (τιμολόγιο), το αργότερο 

μέχρι τις δεκαπέντε (15) του μήνα που έπεται της περιόδου κατανάλωσης. 

6. Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον Προμηθευτή τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες  πριν την έναρξη της παροχής ηλεκτρισμού, Εγγύηση, σε κυπριακή Τράπεζα 

(Bank Guarantee), με το ποσό των €……………………Το προαναφερόμενο ποσό 

είναι ενδεικτικό. Το ακριβές ποσό θα βασίζεται στα Συμφωνημένα Επίπεδα Μηνιαίας 

Απορρόφησης Ενέργειας σύμφωνα με τη παράγραφο 4 και θα καθοριστεί 

επακριβώς τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την Ημερομηνία Έναρξης της παροχής 

mailto:info@biolandpromithia.com
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ηλεκτρικής ενέργειας και θα εκτιμάται εκ νέου, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την 

έναρξη της επόμενης περιόδου σε περίπτωση επέκτασης της Σύμβασης. 

7. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής δύναται να συμπεριλάβει το όνομα ή/και το 

λογότυπο του σε λίστες πελατών και/ή υλικό μάρκετινγκ και προώθησης . 

8. H διάρκεια της Σύμβασης είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και η ημερομηνία 

λήξης της Σύμβασης είναι το τέλος του χρόνου που έπεται της συμπλήρωσης των 

δώδεκα (12) μηνών. Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση τερματίζεται με την λήξη της 

λειτουργίας της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και θα αντικατασταθεί 

με νέα Σύμβαση.   

Στην παρουσία των κάτωθι υπογεγραμμένων μαρτύρων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 

αποδεκτοί οι όροι της Σύμβασης και τα Προσαρτήματα της, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο σύνολο με τους Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε 

Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Πελάτες (Καταναλωτές και Αυτοκαταναλωτές)  της Bioland 

Promithia Ltd, όπως τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. 

Σε επιβεβαίωση και πιστή τήρηση των πιο πάνω όρων τα Μέρη θέτουν τις υπογραφές τους 

στην παρουσία μαρτύρων.  

 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ      ΤΑ ΜΕΡΗ 

 

Ονοματεπώνυμο: .....................................  ………………………………….. 

       ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Υπογραφή: ……………………………….. 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………….  ……………………………………….. 

       ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Υπογραφή: …………………………….. 

 


